
 ا ي س ک ر ا 

!!آزادی، برابری، حکومت کارگریآزادی، برابری، حکومت کارگری   

 

        ۲۰۱۷   آوريل          ۲۶ ،   ۹۶ ١٣  ارديبهشت           ۶  سردبير عبدل گلپريان   

 www.iskraa.net  نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران چھار شنبه ھا منتشر ميشود 

 Tel: 004915142486244تلفن تماس با ما     

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران 
Tel: 00491635112025 
E-mail: moasangaran@googlemail.com  ۸۸۱ 

 ۳  صفحه 

 ۶  صفحه 

 ۵  صفحه 

 ۲  صفحه 

  

 ۴  صفحه 

 حزب کمونيست کارگري ايران                      

در روزهـايـي کـه بـه روز کـارگــر                
نــزديــک مــيــشــويــم، نــهــادهــاي رژيــم         
اسالمي اداره اطالعات سنندج اقـدام     
ــهــديــد اعضــاي اتــحــاديــه آزاد               بــه ت

 . کارگران کرده اند
شيـث امـانـي فـعـال کـارگـري از                
اعضاي هيـات مـديـره اتـحـاديـه آزاد              
کارگران ايـران بـه سـتـاد خـبـري اداره                

شيث .  اطالعات سنندج، احضار شده   
 روز دوشــنــبــه      ١٤ ســاعــت    امــانــي   

چهارم ارديبهشـت مـاه در ايـن نـهـاد               
 . امنيتي حضور پيدا کرده است
احضـار   تهديد فعالين کارگري و       

ــه اداره اطــالعــات                ــي ب شــيــث امــان
سنندج بدنبال آن صـورت گـرفـت کـه             
شيث اماني همراه با بـرخـي ديـگـر از           
اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايـران و         

 ٢٦ فعالين کارگري شهر سنندج روز        
فــرورديـــن مـــاه، نــامـــه اي را بـــه                   
فرمانداري سـنـنـدج دادنـد و طـي آن               
خواهان صدور مجـوز بـراي بـرگـزاري           

 .مراسم روز جهاني کارگر شدند
سـيـاسـت تــهـديـد و دسـتـگـيــري               

ــ     فعالين کارگري و اقدامات   نظامي ـ
امنيتي عـلـيـه بـرگـزاري روز کـارگـر                
ســيــاســت جــمــهــوري اســالمــي بــراي         
جلوگيري از تجمع و برگزارس مـارش     

هر سـال  !  اما! و جشن روز کارگر است 
کارگران و خانواده هايشـان و جـوانـان          
با برگزاري جشن و تجمـع، روزکـارگـر         

را برگزار و عمال سـيـاسـت امـنـيـتـي               
کردن فضاي شـهـرهـا را بـا نـاکـامـي                 

 .روبرو کرده اند
کـارگـران و مـعـلــمـان قــدرتـمـنــد              

  ! هستند
امسـال در شـرايــطـي کــه طــبـقــه              
کارگر و مـعـلـمـان سـال پـر جـنـب و                     
جوش و اعتراضات وسيع و گسـتـرده          
اي را پشت سر نهاده اند، در شرايـطـي     
که کارگران و معلمان طبقه خـامـوش      
نبوده اند، و بـا صـداي رسـا خـواهـان               
رفــاه و حــقــوق مــنــاســب بــوده انــد،              
خــواهــان آزادي تشــکــل و خــواهــان             

امـنـيـتـي عـلـيـه          "  اتهامات" برداشتن  
فعالين کارگران، معلمـان و فـعـالـيـن             
مدني بوده اند، در شرايطي که صدهـا   
ميـتـيـنـگ و تـجـمـع اعـتـراضـي در                   
مقابل مجلس اسـالمـي بـا خـواسـت             
افزايش دستمزدها و امنيت مـالـي و          
تحصيل رايگـان بـراي کـودکـان بـوده             

سال نمـايـش قـدرت        را ٩٥ سال   اند،  
اعتراض کـارگـران و مـعـلـمـان ثـبـت                 

 سال طرح شـعـارهـاي    ٩٥ سال .  کردند
راديکال، طبقاتي و سـال اعـتـمـاد بـه            

   . مبارزه مشترک بود
در شهرهـاي کـردسـتـان در شـهـر              
سـنــنــدج، ســقــز و مــريــوان فـعــالــيــن             
کارگري، معلمـان و فـعـالـيـن مـدنـي               
شـخــصـيــت هــاي شــنـاخــتـه شـده اي               

احضـار و تـهـديـد امـنـيـتـي               .  هستند
و فـعـالـيـن کـارگـري و              شيث امانـي     

معلمان را بايد همه جا پوشش خـبـري     
اعمال و رفتار امنيتي نهـادهـاي    .  داد

و احضـار      رژيم جمهـوراي اسـالمـي         
 .فعالين کارگري را محکوم کرد

براي تدارک برگزاري روز کـارگـرو        

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
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 ۴ از صفحه  

روز جهاني کارگـر، اول مـاه مـه            
.  ارديبهشت نزديـک اسـت    ۱۱ برابر با  

روز جــهــانـــي کــارگـــر، روز طـــرح                
. مطالبات و خواستـه هـايـمـان اسـت           

خود را براي مراسم هاي روز جـهـانـي          
 . کارگر در سراسر کشور آماده کنيم

خانواده هاي کارگران، مـعـلـمـان         
و پرستاران، خـانـواده هـاي کـارگـران             
بازنشسـتـه، خـانـواده هـاي کـارگـران              
ــواده هــاي              مــراکــز صــنــعــتــي، خــان
کارگران راه آهن و ماشين سـازي هـا،      
الستيک سازي ها، پـتـروشـيـمـي هـا،            
نساجـي هـا، مـعـادن و سـاخـتـمـان،                 
ــواده هــاي کــارگــران شــاغــل و               خــان

  : بيکار، کارگران سراسر کشور
 ارديــبــهــشــت روز جــهــانــي          ۱۱ 

روز اتحاد همـه  .  کارگر روز شما است  
در هر شهري متحـد و    . کارگران است 

يکپارچه به خيابان بيايـيـد، خـواسـت          
هاي خود را با صـداي بـلـنـد مـطـرح               
ــنــيــد و تــوجــه مــردم شــهــر و                        ک
همبستگي آنها را بـه خـواسـت هـاي             

 . بحق خود جلب کنيد
خــانــواده هــاي کــارگــران فــوالد          
اهواز و مـخـابـرات و آتـش نشـانـي،                
خانواده هـاي کـارگـران ذوب آهـن و               
آلومينيـوم الـمـهـدي، خـانـواده هـاي              
کـارگـران پـارســيـلــون و مـعــدن آهــن               
بافق، ايران ترانسفو و روغـن نـبـاتـي            
زنــجــان، مــاشــيــن ســازي هــپــکــو و            
ــگــان اراک،                  ــع آذر آب و آون صــنــاي
خانواده هاي کارگران شازنـد و لـوـلـه             

 خـانـواده هـاي        صفا و پروفيل سـاوه،     
 کارخـانـه  کارگران کنتورسازي البرز و    

نخ، کارگران و   فرنخ و نازنخ و مه    هاي
خــانــواده هــاي کــارگــري در ســراســر           

مــبــارزات شــکــوهــمــنــد و           کشــور    

پرشوري را در سال گذشته و سالـهـاي         
گذشته پشت سر گذاشته ايد و روزهـا        
و هفته ها در اعتصاب و تجمع بـوده       

.  ارديبهشت روز شـمـا اسـت     ۱۱ .  ايد
روز همه کـارگـرانـي اسـت کـه مـورد               
اجحاف و ظلم و ستم و استثمار قـرار       

روز اتحاد کـلـيـه خـانـواده          . گرفته اند 
دسـت دوسـت و       .  هاي کارگري اسـت   

ــد و مــراســم                  ــگــيــري ــه را ب هــمــســاي
باشکوهـي در مـراکـز شـهـرهـا بـرپـا                 

با نـقـل و شـيـريـنـي از مـردم                 .  داريد
پذيرايي کنيد و آنـهـا را بـه صـفـوف                

جشن بـگـيـريـد و         .  خود دعوت کنيد 
بگذاريد صداي شـمـا را     .  شادي کنيد 

. در روز جهاني کارگر هـمـه بشـنـونـد          
. بگذاريد خيابانهـا مـال شـمـا بـاشـد             

 . فضاي شهر مال شما باشد
روز جهاني کارگر، روز اول مـه،          
روز اتحاد ما، روز آمادگي مـا، روز          
عـزم مـا بـراي نشـان دادن اتـحـاد و                   

از همين حـاال آمـاده     . قدرت ما است 
شــويــد و در ادامــه يــک ســال پــر از                 
اعتصاب و تـجـمـع، يـکـسـال پـر از                  
راهــپــيــمــايــي و اعــتــراض، يــک روز           
جهاني بزرگ و قدرتمند در تـک تـک             

ايــن بــراي    .  شــهــرهــا بــرگــزار کــنــيــد       
آمادگي بيشتر در سالـي کـه وارد آن            

 . شده ايم حياتي است
 

 زنده باد اول مه 
  ارديبهشت،   ۱۱  

  روز جهاني کارگر  
  زنده باد سوسياليسم   

  
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ۱۳۹۶  فروردين ۲۹ 
 ۲۰۱۷  آوريل ۱۸  

 کارگران،  
 !  براي روز جهاني کارگر آماده شويد     

 
روز اول مه روز جـهـانـي طـبـقـه              

ايــن روز امســال در        .  کــارگــر اســت   
 ١٣٩٦  ارديبهشت ١١ ايران برابر با  

در ايـن روز تـاريـخـي، جـهـان             . است
ــراض و اعــالم                 شــاهــد صــف اعــت
ادعانامه بخشهاي مختـلـف طـبـقـه          
کارگرعليه نظام سرمايه داري حاکـم       

کارگران در اين روز مـبـارزات   .  است
تاريخي و حـق طـلـبـانـه هـم طـبـقـه                   

ايـن  .  ايهاي خود را گرامي ميـدارنـد      
روز روزي است که طبقه ما جهان را     

. متوجه حقايق بسياري کـرده اسـت         
مبارزات نسل اندر نسل طبقه ما نه       
تـنـهــا تــاريـخ را تــکـان داده بــلـکــه                 
زندگي کل بشر را تـا حـدود زيـادي              

جدال طـبـقـه مـا       .  متحول کرده است 
با نظام اسـتـثـمـارگـر حـاکـم، چـهـره                  
متفاوتي از تمام تاريخ ماقبل خـود         
را جـلــو چشـم جـهــانـيـان قـرار داده                  

 . است
روز جهانـي کـارگـر روزي اسـت            
که جنبش طبقه ما با اتکا به نـقـش        
پيشرو کمونيستها، حتـي بـورژواهـا        
را ناچار کـرده اسـت ايـن روز را بـه                  
عنوان روز جهاني کارگـر بـرسـمـيـت           

ايـن يـک دسـتـاورد مـهـم             .  بشناسند
جهاني و غير قـابـل بـازپـس گـيـري               

در اين روز بخشهاي مختـلـف   .  است
طبقه ما در همه کشورهاي جهان بـه    
ميدان مي آيند و خيابانـهـا را از آن           
خود ميکـنـنـد و مـطـالـبـاتشـان را                 
ميـخـواهـنـد و افـق آيـنـده جـامـعـه                   

در ايـن    .  بشري را ترسيم مـيـکـنـنـد         
روز هم طبقه اي هـاي مـا در اقصـا              
نقاط جهان ادعانامـه خـود راعـلـيـه           
نظام استثمارگر سرمايه داري حـاکـم     

طبقـه کـارگـر ايـران         .  اعالم ميکنند 
 . بخشي از اين لشکر جهاني است

طبقه کـارگـر ايـران در ايـن روز              
تحت حاکميت مشتي سـرمـايـه دار          

خون آشام اسـالمـي عـلـيـرغـم تـمـام               
محدوديتها و ممنوعيتـهـا بـه روال          
هر ساله به ميـدان مـي آيـد و بـراي                 
رسيدن به يک زندگي بهتر راهي بجـز     
ادامه مبارزه و تالش براي اتـحـاد و         

. تشکل و پـيـروزي در پـيـش نـدارد              
جنبـش کـارگـري در کـردسـتـان هـم                
بعنوان گرداني از طبقه کارگـر ايـران          
همانند هم طبقه ايهاي خود در ايـن          
روز تالش کرده است بر همبسـتـگـي       
طبقاتي خود تاکيد کرده و سنتـهـاي     
تازه اي به تجارب تا کـنـونـي افـزوده        

انــتــظـار مـيــرود امسـال هــم           .  اسـت 
جنبش کارگري در کردستان با اتـکـا    
به تجارب تا کنوني و با متحد شدن     
حول خواسته هاي فوري و سـراسـري        
طبقه کارگر با قـدرت بـيـشـتـري بـه               

 . ميدان بيايد
کـــارگـــران، مـــردم آزاديـــخـــواه         

 !کردستان، خانواده هاي کارگري
روز اول مه امسال ميتوانـد روز      
قــدرت نــمــايــي و نشــان دادن عــزم              
راســـخ شـــمـــا بـــراي رســـيـــدن بـــه               

شما بـا اتـکـا بـه           .  مطالباتتان باشد 
رهبران و فعالين با تجربه و شناخـتـه    
شده و مـحـبـوبـي کـه در شـهـرهـاي                  
مختلف حضور دارند و در سـالـهـاي        
ــي و                  ــاي ــوان ــه جســارت و ت گــذشــت
پيگيـري خـود را بـارهـا بـه اثـبـات                  
رسانده اند، ميتوانيـد خـيـابـانـهـا را            

رمزموفقيت جنبش .  ازآن خود کنيد 
کارگري کردستان و قدرت و توانايي       
اين جنبش در اتحـاد و هـمـسـتـگـي            

جـمـهـوري اسـالمـي و          .  نهفته اسـت  
ــم تــالش             نــيــروهــاي امــنــيــتــي رژي
ميکنند عالوه بـر اعـمـال سـيـاسـت             
سرکوب به انحاء مختلـف در صـف         
شما تفرقه و بـي اعـتـمـادي ايـجـاد                

بـايـد ايـن سـيـاسـت رژيـم را                .  کننـد 
قــدرت مــا در      .  بشــکــســت کشــانــد   

 . اتحاد و تشکل ما است

ــيــن و رهــبــران جــنــبــش              فــعــال
کارگري در کردستان براي مقابله بـا         
سياستهاي رژيم اسالمي و سـرمـايـه       
داران راهي بجز اتحاد و همبستـگـي    

ما همه فـعـالـيـن و         .  پيش رو ندارند  
رهبران و تشکلهـاي کـارگـري را بـه              
همبستگـي و اتـحـاد بـا هـمـديـگـر                 

تـدارک مـراسـمـهـاي        .  فراميخـوانـيـم   
قدرتمند و هـمـه گـيـر بـدون اتـحـاد                 
تشـکـلـهـاي کـارگـري و فــعـالـيـن و                  
رهبران اين طبقـه مـمـکـن نـخـواهـد             

شما ميتوانـيـد حـول خـواسـتـه           .  بود
هاي سراسري کارگران و مردم تـحـت    
ستم يک صف واحـد و قـدرتـمـنـد را             

خواسته هايي مـانـنـد      .  شکل بدهيد 
تــامــيــن مــعــيــشــت خــانــواده هــاي          
ــل                ــدارد حــداق ــان ــا اســت ــري ب کــارگ
چهارميـلـيـون تـومـان دسـتـمـزد در               
ماه، حق تشکل و اعتصـاب، آزادي        

 معلمان زنداني و زندانيـان   و کارگران
ــغــو امــنــيــتــي کــردن               ســيــاســي، ل
اعتراضات، ممنوعيت قراردادهـاي    
سفيد امضا و قرار دادهاي پـيـمـانـي       

... و تامين بيمه بيکاري مکفي و          
رئوس مطالباتي هستند که بايـد بـر      
پـرچــم هــمــه تشــکــلــهــا و فــعــالــيــن             

جنبش کـارگـري   .  کارگري حک شوند 
در کردستان ميتواند و اين پتانسيـل   
را دارد که راه نشـان بـدهـد و پـرچـم                
قـدرتــمــنــد اتـحــاد و هــمـبــســتــگــي            
بخشهاي مختلف اين جنـبـش را بـه         

 . نمايش بگذارد
 زنده باد اتحاد و 

 !  همبستگي طبقاتي کارگران   
 زنده باد اول ماه مه   

 ! روز جهاني کارگر
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  ۵  برابرا با  ۲۰۱۷  آوريل ۲۵ 

 ۱۳۹۶ ارديبهشت  

 گرامي باد اول ماه مه روز جهاني کارگر    

 

تنها اختصاص گوشه اي از غـارت و          
چــپــاول هــزاران مــيــلــيــاردي تــوســط         
ــگــران و وابســتــگــانشــان             حــکــومــت
ميتواند بطور موثري بـه ايـن پـديـده             

 .غير انساني پايان دهد
پلمپ مـرکـز جـمـعـيـت دفـاع از               
کودکان کار و خيابان و مرکز انجـمـن      
دوسـتـداران حــقـوق کـودک، تـنـهـا و                
صرفا جلوگيري از فعاليت يـک نـهـاد           
اجتماعي نيست، بلکه سيـاسـتـي در          
به فالکت کشاندن بيش از پـيـش يـک            
جامعه و نهادينـه کـردن سـيـاه تـريـن              
شکلي از زندگي اجتماعـي اسـت کـه         

مي بايد با حساسيت بسـيـار بـااليـي          
مورد توجه همـه وجـدانـهـاي بـيـدار،              
دانشگاهيان، جامعه شناسان، وکـال،    
روزنامه نگاران و کارگران و معلـمـان         

 .قرار بگيرد
اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران                

پلمپ مرکز جمعيت دفاع از کودکـان        
ــجــمــن                  کــار و خــيــابــان و مــرکــز ان
دوســتــداران حــقــوق کــودک را قــويــا           
محکوم ميکند و با تـاکـيـد بـر رفـع             
فوري همه موانع ايجاد شده در بـرابـر       
فعاليتهاي آنها، خواهان ممـنـوعـيـت      
کار کودکان و فراهم کردن امـکـانـات       

 : ... نگاه هفته         

زندگي، تحصيل رايگان و بـرابـر بـراي           
همه آنان فـارغ از تـعـلـق خـانـوادگـي،                 

 .جنسيت، قوميت و مذهب است
جهـان، زمـانـي شـايسـتـه زنـدگـي               
براي همگان خـواهـد شـد کـه جـهـانـي                 

 .شايسته براي کودکان باشد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٦  چهارم ارديبهشت ماه 
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 ۱ از صفحه  

 

خيمه شب بـازي انـتـخـابـات کـه              
اين حکومت در طول عمر ننگـيـنـش       
هر چهار سال يک بار تـکـرار کـرده، و           
هر بار يکي از مـهـره هـاي بـانـدهـاي              
خود را به مردم تحميـل کـرده اسـت،           

در .  بار ديگر به جـريـان افـتـاده اسـت           
فــاصــلــه بــيــن ايــن دو بــه اصــطــالح              
انتخابات هم ما شاهد تشديد فـقـر و         
فال کت و تحميل زندگي چـنـد بـرابـر            
زير خط فـقـر، اعـدام، زن سـتـيـزي و                 

 .بگير و ببند بوده ايم
حــاال ابــن بــار هــم هــمــه ســران               
جـمــهــوري اســالمــي بــا دارو دســتــه            
هايشان بميدان آمده اند تا چهار سـال     
ديگر يکي ازمـهـره هـاي خـود را بـر               

ايــن دارو   .  گـرده مـردم سـوار کـنــنـد           
دسته هاي اوباشان حکومت اسالمي     

 : عبارتند از
شـوراي عـالـي سـيـاسـت گـذاري              

جبهه مـردمـي     :  اصالح طلبان، جمنا 
نيروهاي انقالب، جمعيـت مـوتـلـفـه،          
جبهه پايداري و بالخـره  دارو دسـتـه             

 .احمدي نژاد
باوجود اينکه همه ايـنـهـا از يـک           
قماشند و بـراي حـفـظ حـکـومـت و                 
بچاپ بچاپ بـيـشـتـر از گـرده مـردم              
کارگر و زحمـتـکـش جـامـعـه بـا هـم                 
ميجنگند، ولـي بـراي ايـنـکـه کـدام               
دسته بتواند نقش بيشتري ايفا کند و    
سياست هـاي خـود را اعـمـال کـنـد،                
بجان هم افـتـاده و هـمـديـگـر را گـاز                  
ميگـيـرنـد و تـهـديـد بـه افشـا گـري                    

 .ميکنند
 

احـمــدي نــژاد کــه گــويــا از امــر              
خامنه اي تمرد کرده، حاال تبليـغـات         
براي هم کاسـه اش بـقـايـي را شـروع                

رحيم مشايي از بـانـد احـمـدي          .  کرده
نژاد پته همه شان را روي آب انداخـتـه      
و در دفـاع از بـقـايـي مـيـگـويـد کـه                     

گفته اند بـقـايـي پـرونـد دارد، کـي               « 
" صـادقـانـه   "  الحق که   » ! پرونده ندارد 

چه کسي در ايـن      .  اعتراف کرده است 
حــکــومــت پــرونــده قــطــوري از جــرم           

 . وجنايت، دزدي و فساد ندارد
مشغـول نـوشـتـن ايـن           موقعي  ( 

مطلب بودم در خـبـرهـا خـوانـدم کـه                
احمدي نژاد و بـفـايـي رد صـالحـيـت               

 نــفــر   ١٦٣٧ و در بـيــن        .)  شـده انــد   
 ٦ نامزد اين خيمه شب بـازي، تـنـهـا           

نفراز سرکرده دزدان و قـاتـالن تـايـيـد            
 .صالحيت شده اند

رئيسي نماينده بـانـد اصـول گـرا            
شـغـل   .  که معرف حضور همه هسـت      

شريف ايشـان عضـويـت در کـمـيـتـه                
ــه از طــرف          ٦٧ مــرگ در ســال            ک

سردسته جناياتکاران خميني بـه ايـن        
پسـت مـنـصـوب شـد، حـاال نـامــزد                
رياست باند حکومت اسـالمـي شـده           

 . کند" اداره"وميخواهد مملکت 
اصالح طلبان هـم کـه در تـمـام             " 

طول عمرننگين شـان شـريـک جـرم و              
جنايت عليه مـردم بـوده انـد، تـالش            
ميکنند چند صـبـاحـي ديـگـر خـاک              
بچشم مردم بپاشند و چند صـبـاحـي           

و .  به عمر حکومت شان اضافه کنند    
روحاني که مورد حمايت اينها است،       

 نـفـر   ٦٠٠  نزديک به ٩٥ فقط در سال  
 . اعدامي در پرونده دارد

حاال شرايط رئيس شدن اين بـانـد     
 چي هست؟ 

 
قـانـون   ١١٥ شرايط طـبـق اصـل         

اساسي اين حکومت، رييس جـمـهـور     
 : بايد واجد شرايط زير باشد

يراني االصل، تابع ايـران، مـديـر       ا
و مدبر، داراي حسن سابقه و امـانـت         
و تقوا، و معتقد به مباني جـمـهـوري        
اسالمي ايران و مذهب رسمي کشـور        

   !و البته بايد مذکر هم باشد. باشد
همين شـرط دارا بـودن مـذهـب              
رسمي کشور، کافيسـت کـه مـا ايـن             
نمايش مضـحـک را بـنـام انـتـخـابـت                

 .برسرشان خراب کنيم
 

ايـن ريسـمـان سـر درازي دارد و               
 .من اينجا به همين بسنده ميکنم

وقــت آن رســيــده کــه مــتــحــد و              
يکپارچه به اعتراضات خود گسترش    
بدهيم و بساط اوباشان را بـر سـرشـان         
خراب کنيم و با به زير کشيدن بسـاط      
ننگنن اين حکومت، يـک حـکـومـت          
غير مذهبي، آزاد و انساني کـه رفـاه           
مردم را تضمين کند و شايسته مـردم   

 .باشد برپا کنيم
 

 ٢٠١٧  آوريل ٢٠ 
 ٩٦ ارديبهشت     ١ 

در مورد خيمه شب بازي حکومت اسالمي                                   
 " انتخابات       " ايران بنام         

 
 
 
 
 
 
 

  رحيم يزدانپرست   

 . مراسم هاي شادي اقدام کنيد
در شهرهـاي کـردسـتـان شـبـکـه             

ارتــبــاطــي بــا روابــط        هــاي وســيــع      
طبيعي با شرکت فعالـيـن کـارگـري،        
معلـمـان، زنـان و فـعـالـيـن مـدنـي،                  

ايـن شــبـکـه هـا در            .  حضـور دارنـد    
مدار وسيعي بـا حضـور در مـراسـم             
هــا، گــلــگــشــت و تــجــمــع زيســت              
مــحــيــطــي، دفــاع از حــق حــيــات              
حيوانات، فـعـالـيـن حـقـوق کـودک،              

فعالين کودکان خـيـابـانـي فـعـالـيـن              
حـق دوچـرخـه       عليه اعدام و فعالين     

در کـنـار هـم قـرار           ...  سواري زنان و 
 . ميگيرند

با برگزاري روز کارگر و سازمـان    
در روز کـارگـر        جشن و شادي   دادن  

با دخالت موثـر و آگـاهـانـه تـوسـط               
فعالـيـن ايـن عـرصـه هـا، هـمـراه و                    
همگام با حمايتهاي مردم و خانـواده    
هاي کارگري، کـارگـران مـيـتـوانـنـد             

ســيــاســت تــهــديــد امــنــيــتــي رژيــم           
 .اسالمي را ناکام کنند

ما ميتوانيم اعالم کنيـم شـيـث         
اماني و فـعـالـيـن بـرگـزاري مـراسـم                

بـايـد   .  هاي روز کارگر تنها نيسـتـنـد    
نشــان دهــيــم کــه شــيــث امــانــي و               
قعالين بـرگـزاري مـراسـم هـاي روز               
کـارگـر در حـمـايــت ده هــا تشـکــل                
مدني، کارگري، زنان و جوانان قـرار         

 .دارتد
 ١٣٩٦  ارديبهشت  ٥ 

 ٢٠١٧  آوريل ٢٥ 

 .. نگذاريم با احضار و تهديد                     

هواپيماهاي جنگي ترکيه نيمـه    
 ۲۵ ( ارديـبـهـشـت         ۵ شب سه شنبه    

مناطق شنگال در کردسـتـان   )  آوريل
عراق و مناطقي از کردستان سـوريـه    
ــي ايــن کشــور را                   ــال شــرق در شــم

در اثر اين بمبـارانـهـا    .  بمباران کردند 
گ و   . پ. دهها نفر از افراد مسلح ي     

ک در کــردســتــان عــراق و                 . ک. پ
کردستان سوريه و تعـدادي از مـردم          
ساکن اين مناطق کشـتـه و زخـمـي              

 . شدند
طبق اخبار منتشر شده در ايـن       

فروند جت جـنـگـي      ۲۵ بمبارانها که  
ارتش ترکيه در آن شرکـت داشـتـنـد،         

 نفر از کردستان سوريه و   ۲۰ حداقل  
نفر از کـردسـتـان عـراق کشـتـه و                ۸ 

 . دهها نفر زخمي شده اند
طبق اطـالعـيـه ارتـش تـرکـيـه               

ک و ي پ       . ک. هدف اين حمالت، پ 
گ بـوده اسـت، امـا اشـتــبـاهـا يــک                 
پايگاه نيروهاي مسلح بـارزانـي هـم          

 نفـر از    ۱۵ مورد هدف قرار گرفته و   
ــهــا کشــتــه و زخــمــي شــدنــد                    . آن

فرماندهان ارتش ترکيه تاکيـد کـرده       
اند که اين حمالت بـا اطـالع قـبـلـي             

در حاليکـه  .  بارزاني انجام شده است   
احزاب مختلف در کـردسـتـان عـراق          
دولت ترکيه را مـحـکـوم کـرده انـد،             
بارزاني پ ک ک را مـقـصـر بـمـبـاران           
شــنــگــال تــوســط دولــت اردوغــان            

معرفي کرده و درمورد حـملـه بـه ي           
پ گ در سوريه نـيـز سـکـوت کـرده             

در واقـع بـمـبـاران شـنـگـال و               .  است
پايگاه هـاي ي پ گ يـک تـوطـئـه                   

 . بارزاني است -مشترک اردوغان
اين حمالت تروريستـي شـبـانـه           

ارتش ترکيـه اولـيـن اقـدام گسـتـرده               
اردوغان بعد از رفراندوم اخير ترکـيـه    
ــکــتــاتــور                اســت کــه دســت ايــن دي
اسالمـي را بـاز گـذاشـتـه اسـت کـه                  

. ابعاد جنايتـش را گسـتـرش بـدهـد            
بـدون شـک اگـر اعـتــراضـات مــردم               
نتواند اردوغان و دولـتـش را مـهـار            
کند، دولت ترکيهدست به جـنـايـات         
بسيار بيشتري در مـنـطـقـه خـواهـد             

هدف اردوغان از يکطـرف کـنـد       .  زد
کـردن رونــد شــکــســت داعــش و از             
طرف ديگر تحکيم موقـعـيـت خـود          
در منطقه بدنبـال شـکـسـت داعـش             

 . است
ما اقدام جـنـايـتـکـارانـه دولـت              

ترکيه و همراهي بارزاني با سيـاسـت       
اردوغان در ايـن جـنـايـت را شـديـدا               

مــا مــردم     .  مــحــکــوم مــيــکــنــيــم       
آزاديخواه جهان را فراميخوانـيـم کـه         
در مقابل توحش افسـار گسـيـخـتـه             
دولت ترکيه بايستند و از مـبـارزات       
مردم ترکيه عليه اردوغان و دولتـش    

ما مردم آزاديخواه در .  حمايت کنند 
کردسـتـان عـراق را فـرامـيـخـوانـيـم                
عليه سياستهاي حزب بارزاني و کـل   
وضعيتي که حکومـت اقـلـيـمـي بـر             
مردم تحميل کرده است قاطعانـه بـه      

 . ميدان بيايند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  ارديبهشت  ۶ 
 ۲۰۱۷  آوريل ۲۶  

 را محکوم ميکنيم               توسط دولت ترکيه                 بمباران شنگال و کردستان سوريه                              
 

ما اقدام جنايتکارانه دولت ترکيه و همراهي بارزاني با سـيـاسـت اردوغـان در ايـن                    
ما مردم آزاديخواه جهان را فـرامـيـخـوانـيـم کـه در              .  جنايت را شديدا محکوم ميکنيم  

مقابل توحش افسار گسيخته دولت ترکيه بايستند و از مبارزات مردم تـرکـيـه عـلـيـه                 
ما مردم آزاديخواه در کردستان عراق را فراميخوانيـم  .  اردوغان و دولتش حمايت کنند   

عليه سياستهاي حزب بارزاني و کل وضعيتي که حکومت اقليمي بـر مـردم تـحـمـيـل                
 . کرده است قاطعانه به ميدان بيايند
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حمله به کولبران و آتش زدن                
   اجناسشان در سردشت           

طبق اخبار منتـشـر شـده؛ عصـر           
مـاه     روزپنجشنبه سي و يکم فرورديـن  

ــتــظــامــي        ٩٦  در در      ، نــيــروهــاي ان
از تــوابـع مـنــطـقــه        "  کـيلــه " روسـتـاي     

بيـوران سـردشـت کـولـبـران را مـورد                
حمله قـرار داده و اقـدام بـه تـوقـيـف                  

در ايـن حـملـه          .انـد  اجناس آنها کرده  
کارگر کولبر "  هادي خضري" نظامي،  

جـنـاس کـولـبـران        .  زخمي شـده اسـت      
توسط نيروهاي نظامي توقيـف و بـه         

 !آتش کشيده شده است
حمله نظامي و شليـک مسـتـقـيـم         
نيرهاي نظامي فاشيسم اسـالمـي بـه         
کارگران کولبر جنايـت و قـتـل عـمـد              

  .است
در ايران تـحـت حـاکـمـيـت نـظـام                
جمهوري اسالمي سرمايه ميليـونـهـا        

. نفر در صف اردوي بيکاري هسـتـنـد       
در شرايطي که در شهرهاي کردسـتـان       

 درصـد    ٨٠ ميزان بيکـاري بـيـش از           
است و جوانان تحصـيـلـکـرده شـانـس            
پيدا کردن کار را نـدارنـد بـه کـار در                 

جنـايـت هـاي        .مرزها روي آورده اند   
جمـهـوري اسـالمـي عـلـيـه کـارگـران                
کولبر را بايد با اعتراضات مـردم در        
شهرها با برپايي تجمـع و تـظـاهـرات            
در دفاع از کرامت و حرمـت انسـانـي        

 .و جاني کارگران کولبر، جواب داد
 

ادامه مبارزه مردم روستاي                  
 )  ئەسراوا   ( عصرآباد      

مــردم مــبــارز شــهــر مــريــوان و            
ــاد           ــاي عصــرآب در )  ئەســراوا ( روســت

حومه اين شهر در چند سـال گـذشـتـه          
به انتقال و دفن زباله هـا بـه روسـتـاي           

دسـت بـه تـجـمـع          ) ئەسراوا(عصرآباد  
 ٣١ سحـرگـاه روز       .  اعتراضي زده اند  

فروردين گروه هايي از نيـروهـاي ويـژه         
انــتــظــامــي جــمــهــوري اســالمــي در          

اقـدام بـه     )  ئەسراوا(روستاي عصرآباد  
دستگيري، کتک کاري و زخمي کردن       
تعدادي از زنـان و مـردان مـعـتـرض                

درگــيــري مــردم مــعــتـرض بــا         .  زدنـد 
نيروهاي نظـامـي در ايـن روز ادامـه              

اعـتـراضـات مـردم روسـتـاي            .داشت
در جــنــد ســال      )  ئەســراوا( عصــرآبــاد   

گذشته به دفن زباله ها ادامـه داشـتـه            
 . است

شهرداري مـريـوان بـي تـوجـه بـه               

شرايط زيست محيطـي ايـن روسـتـا،           
 سال گذشته اطراف اين روستـا  ١٦ در  

رابمحل دفن زبـالـه هـا تـبـديـل کـرده                
زخــمــي شــدگــان ايــن يــورش          !اســت

جنايتکارانه بايد رايگان مورد مـداوا      
 .و معـالـجـه پـزشـکـي قـرار گـيـرنـد                 

دستگير شدگان بـايـد فـوري و بـدون              
 قيد و شرط ازاد شوند

 
حمله نيروهاي نظامي            

جمهوري اسالمي به اعتراضات                
 ) ئەسراوا    (مردم روستاي عصرآباد             

طبق گزارشهاي خـبـري مـنـتـشـر           
 ٣١ شده، صبحگاه روز پـنـچـشـنـبـه             

، مـردم روسـتــاي       ٩٦ فـرورديـن مـاه        
ــرآبـــاد       در ادامـــه      )  ئەســـراوا ( عصـ

اعتراضاتشان به دفن زباله هـا دسـت        
 به تجمع اعتراضي زدند

نيروهاي ويژه نظامي از شهرهـاي     
ســنــنــدج و مــريــوان در عــمــلــيــاتــي            
هماهنگ بـه مـنـظـور جـلـوگـيـري از                
اعتراضات مردم روستـاي عصـرآبـاد        

بــه صـفــوف مــعــتـرضــيــن        )  ئەسـراوا ( 
  .حمله کرده اند

در اثر درگيري و حمله وحشـيـانـه        
نـيــروهــاي ويــژه جـمــهــوري اســالمــي          

 نـفـر     ١٠ تعداد ي از آنها دستگيـر و           
زخمي شده اند که وضـعـيـت جسـمـي             
تعدادي از آنها نـامـنـاسـب  و وخـيـم                

 .گزارش شده است
ـ ١ اسامي تعدادي از زخـمـيـهـا؛            

ـ محمود رشـيـدي     ٢ اسماعيل عزيزي  
 ـ علي محمودي و همسرش٣ 

ـ ١ اسـامــي دســتــگـيــر شــدگــان؛          
ـ ٣ ـ سيروان احمدي   ٢ جمال محمودي  

 خديچه شريفي
اعــتــراضـــات مــردم روســتـــاي           

ــاد  در جــنــد ســال        )  ئەســراوا( عصــرآب
گذشته به دفن زباله ها ادامـه داشـتـه            

شهرداري مريوان بي تـوجـه بـه        .  است
شرايط زيست محيطـي ايـن روسـتـا،           

 سال گذشته اطراف اين روستـا  ١٦ در  
رابمحل دفن زبـالـه هـا تـبـديـل کـرده                

 !است
زخــمـــي شـــدگـــان ايـــن يـــورش            
جنايتکارانه بايد رايگان مورد مـداوا      

 .و معالجه پزشکي قرار گيرند
دستگيـر شـدگـان بـايـد فـوري و               

 بدون قيد و شرط ازاد شوند
 

 تجمع دوباره         
 دستفروشان شهر سنندج           

ــبــهــشــت؛ دســتــفــروشــان         ٤   اردي
معترض که چندي پيش نيز دست بـه       
تجمع زده بودند خواستار مقـرر شـدن       

. مکاني براي کسب و کار خود شدنـد   
 فـرورديـن     ٢٨ در تجمع روز سه شنبه     

 تـن از دسـتـفـروشـان شـهـر              ٣٠٠ ماه  
سنندج در اعتراض به تغيير سـاعـت          
کارشان از سـوي شـهـرداري، مـقـابـل              

در .  ساختمان شهرداري تجمع کـردنـد     
جريان اين تجمع شـهـردار وعـده داده            
بود تا مـکـانـي را بـراي مـحـل کـار                   
دستفروشان تعيين کند ولي اکـنـون و      
عـلـيـرغـم گـذشـت چـنـد روز و عــدم                   
تـــحـــقـــق وعـــده هـــاي شـــهـــرداري،            
دستفروشان مجددا دسـت بـه تـجـمـع           

 .زدند
 

 کارزار حمايت از           
 بهنام ابراهيم زاده          

مالقات با وزارت امـور خـارجـه          
انگلستان در رابطه با وضعيت كارگـر    

در ادامـه    .  زنداني بهنام ابراهـيـم زاده      
كارزار حمايت از بهنام ابـراهـيـم زاده،       
فعال كارگري و حقوق كودكـان ، روز           

 ٢٩ چهارشنبه دوازدهم آوريل برابر با     
از سـوي    " مـاران تـورنـر     " فروردين ماه    

از '  پاول هيـرون    'و ' فريدوم ناو' سازمان  
ســوي كــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي            
ــكــي از                     ــا ي ــاســي ب ــان ســي ــي ــدان زن
نــمــايــنــدگــان وزارت امــور خــارجــه            

در ايـن    .  انگلستـان مـالقـات كـردنـد         
مالقات اين دو وكيل ضمن مـعـرفـي       
كارگر زنداني بهنام ابراهـيـم زاده، در          
رابطه با احكام ناعادالنه صـادر شـده         
بــراي بــهــنــام، وضــعــيــت جســمــي و            
محروميتش از درمـان و هـمـچـنـيـن             
ــگــهــداري وي در زنــدان                  ــط ن شــراي
صـحــبـت كــرده و از وزارت خــارجــه              
انـــگـــلـــســـتـــان خـــواســـتـــنـــد در                  
مالقاتهايشان با مقامات جـمـهـوري        
اسالمي در رابطه با وضعيـت بـهـنـام            

 . صحبت كنند
 

 !  کبوترها آزاد ميشوند            
 ارديــبــهــشــت؛ در ادامە رونــد           ٣ 

آشتي با طبيـعـت، جـمـعـي ديـگـر از                
 کبک ١٥ شکارچيان سردشت بيش از  

شـکـارجـيـان بـيـش از            .را آزاد کردند  
 کبک را آزاد و براي هميشە دسـت    ١٥ 

ــد          ــدن ــن     .از شــکــار کشــي ــي ــمــچــن ه
ــنەکــار ســردشــت               ــه ــيــان ک شــکــارچ

ها را آتـش        هاي شکاري و قفس     سالح
 .زدند

حق حيات براي حيوانات و پايـان      
ـــ عشـيـره اي               دادن به سنت فئودالي ـ

شکارچي يک گـام    "  قهرمانان"شکار و 
بـه هـر درجـه        . پيشرو و رو بجلو است 

جان کبوتـرهـا  و جـان حـيـوانـات از                  
کشتن و سلب حيات محفوظ بـاشـد،         
ظرفيت برخوردهاي انسـانـي و دفـاع           

 . از حق حيات تقويت ميشود
 

 جاده هاي نا امن            
 ! و مرگ هاي دلخراش           

ساالنه ده ها هزار نـفـر بـر اثـر نـا              
امني جاده ها جان خـود را از دسـت             

در ادامه سناريوي مرگ در .  ميدهند
 بـه    ١٣٩٦  ارديبهشت   ٢ جاده ها؛ در 

علت واژگون شدن ماشينـي در جـاده        
 نـفـر قـربـانـي          ٨ کرماشان   -کامياران

 .اين حادثه شدند
 

 محکوميت فعال سياسي               
  سال زندان         ٥ به  

 دادگــاه انــقــالب شــهــر        ٢ شـعــبە    
اروميه يکي از فعالين سـيـاسـي  بـه               

اهـل يـکـي از        "  بشير پير مـاوانـه    " نام  
روستاهاي ارومـيـه را بـه پـنـج سـال                 

بشــيــر پــيــر     " .زنــدان مــحــکــوم کــرد      
 از   ١٣٩٥  اسفنـد    ١٤ مورخ " ماوانه

ســوي نــيــروهــاي وزارت اطــالعــات           
بنابـر ايـن خـبـر،         .  بازداشت شده است 

 روز   ١٢ به مـدت      "  بشير پير ماوانه" 
در بــازداشــتــگــاه وزارت اطــالعــات          
مورد بازجويي قرار گرفته و بـعـدا بـه          
زندان مرکزي ارومـيـه مـنـتـقـل شـده               

 .است
 

شريف باجور فعال زيست               
 .محيطي اهل مريوان بازداشت شد                  

ــال زيســت                ــع ــاجــور ف ــف ب شــري
محيطي و عضـو انـجـمـن چـيـا، در                 
روستاي عصر آباد تـوسـط نـيـروهـاي           
امنيتي در محل دستگير و به مکان       

  .نامعلومي انتقال داده شده است
تا رسيدن اين خـبـر و تـالـشـهـاي              
خانواده و فعالين هيچگونه اطـالعـي        
از مــکــان نــگــهــداري وي در دســت              

 .نيست
 

 !محمد رضا آهنگر آزاد شد              
طبق اخباري که بـراي مـا ارسـال          

 ٩٦  فروردين ٣٠ شده؛ روز چهارشنبه  
محمد رضـا آهـنـگـر عضـو انـجـمـن                
کارگران ساختمان کامـيـاران سـاعـت         

 روز در بـازداشـت از           ٣٨  پـس از        ٥ 
 .زندان سنندج آزاد شد

به گفته منابع خبري بـراي آزادي        
سعيد يوزي وصالح اماني درخواسـت    

 .وثيقه يکصد ميليـون تـومـان شـده         
آزادي ايـن دو را بــه ســپـردن وثــيـقــه                 

 .موکول کرده اند
 

سعيد يوزي فعال کارگري و                 
 عضو کميته پيگيري          

 . با قيد وثيقه آزاد شد           
سـعــيـد يـوزي فـعــال کــارگـري و               
عضو شوراي نـمـايـنـده گـان کـمـيـتـه                 

 روز زنـدان در        ٣٨ پـس از      . پيگـيـري  
شهر سنندج ، با سپـردن وثـيـقـه صـد            

 . ميليون تومان از زندان آزاد شد
جاي فعالين کارگري و کـارگـران          

 !زندان نيست
 

 پلمپ مراکز دفاع           
 از حقوق کودکان کار               

پـلــمــپ مــراکــز دفــاع از حــقــوق            
کودکان کار را قويا محکوم ميکنيـم    
و خــواهـان رفـع فـوري هـمــه مــوانــع                
ايجاد شده در برابر فعالـيـتـهـاي آنـهـا             

 فـرورديـن     ٣١ روز پنج شنبه .  هستيم
ماه، مرکز جمعيت دفاع از کـودکـان          
کار و خـيـابـان در مـنـطـقـه پـاسـگـاه                   
نعمت آباد تهران و بـدنـبـال آن مـرکـز              
انجمن دوسـتـداران حـقـوق کـودک در             

ايـن خـبـر بـراي         .  شهر تبريز پلمپ شد 
هـمـه انسـانــهـاي شـريـفــي کـه وجــود                
صـدهــا هــزار کـودک کــار در کشــور              
وجدان آنها را جـريـحـه دار مـيـکـنـد                 

 .بسيار تکان دهنده بود
جمعيت کودکان کار و خيابان در       

 از دل شرايط دردنـاک در      ١٣٨٢ سال  
حال گسترشي که براي هـزاران کـودک          

ــرآورد              ــود ســر ب ــن .  رقــم خــورده ب اي
جمعيت پاسخ وجدان بيدار جامعه بـه        
پـديــده ضــد انســانـي کــودکــان کــار،             
آوارگـــي دهـــهـــا هـــزار کـــودک در                
خيابانها، محروميت آنان از تحصيـل   

 .و لگد مال شدن کودکيشان  بود
 سال از ١٤ اينک و پس از گذشت    

تاسيس اين جمعيت و تـالش شـبـانـه          
روزي و داوطلـبـانـه اعضـاي آن بـراي              
نجات هـزاران کـودک از خـيـابـانـهـا،                
مرکز آن توسط دولتي که هيچ هزينـه      
و مسئوليتي در قبال اين کودکـان بـر      

 .عهده نگرفته بود پلمپ شده است
پلمپ مـرکـز جـمـعـيـت دفـاع از                
کودکان کار و خيابان و مرکز انجـمـن         
دوسـتـداران حـقـوق کـودک، آنـهـم در                
شرايطي که پديده کودکان کـار بـطـور         
بي سابقه اي در سراسر کشـور بـيـداد           
ميکند و ساالنـه دهـهـا هـزار کـودک             
ديگر بـدلـيـل تـحـمـيـل بـي حـقـوقـي                   
مطلق و فقر و فالکت بر طبقه کـارگـر      
به کام اين پديده ضد انسانـي کشـيـده         
مـيـشــونـد مــعـنـايــي جـز بـه قــهـقــرا                  
کشاندن بيش از پـيـش يـک جـامـعـه                

جـامـعـه اي      .  هشتاد ميليونـي نـدارد     
که روي کـوهـي از ثـروت نشـسـتـه و                 

 ۲  صفحه 

 : نگاه هفته 
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 برابر بيشتر از مردان در              ۲ زنان    
 معرض بيماري اختالالت رواني               

مدير مرکز بهداشـت شـهـرسـتـان          
در حــال حـاضــر بــر         :  سـنــنــدج گــفــت   

هاي موجـود در مـراکـز          اساس پرونده 
   ۸۸۴ دولتي در شهرستان سـنـنـدج         

 نـفـر مـرد مـبـتـال بـه                ۹۱ نفـر زن و        
افسردگي هسـتـنـد کـه در مـجـمـوع                

 . نفر به افسردگي دچار هستند۹۷۵ 
 

 در خانه حبس شده بودم             
 ! تا به باشگاه نروم         
 »سحـر « سوسن رشيدي که او را   

صدا مي زنند، دخترک عشـايـري کـه         
ورزش خود را با دشـواري هـاي زيـاد           
آغاز کرد؛ اما اکنون يـکـي از بـزرگ              
ترين نام هاي ورزش هاي رزمي ايـران        

 را يدک مي کشد
من بـدون اجـازه        -سوسن رشيدي 

خانواده به باشگاه رفتم و از عـواقـب          
آن و برخورد احتمالي پدر و مادرم بي    

ببيـنـد، زنـدگـي عشـايـري           .  خبر بودم 
سنتي است و يک نگاه در اين زنـدگـي      
وجود دارد که دختر نبايد از خـانـواده       

ــراي يــک دخــتــر           .  دور شــود    ــب، ب خُ
عشاير و کوچ نشين دشوار اسـت کـه         
تمام اين سنت ها را پـس بـزنـد و بـه                
سمت ورزش برود؛ اما من اين کار را     
انجام دادم، چون دوست داشتم ورزش       

مي خـواسـتـم بـه يـک قـهـرمـان               .  کنم
 . تبديل شوم و تمام تابوها را بشکنم

شما به نگـاه سـنـتـي در زنـدگـي               
آيا در نـگـاه و       .  عشايري اشاره کرديد  

تفکر يک دختر عشاير مسـائـلـي هـم            
 چون ورزش در آن مي گنجد؟

بلـه، دخـتـرهـاي         -سوسن رشيدي 
ايل دوسـت دارنـد مـثـل مـن ورزش                

. کنند؛ اما شرايط انجام آن را نـدارنـد     
چون نگاه خانواده و حاکم بـر زنـدگـي          
عشايري اجازه ايـن کـار را بـه آن هـا                 

 .نمي دهد
 

 بيرون کردن يک زن سالمند                 
 از منزل در شهر کرکوک            

 آوريل زني سالمنـد  ٢١ صبح روز  
در جاده محله اسکان شهر کرکوک از         
منزل بيرون انداخته شده و تـا کـنـون              

ايـن زن    .  پليس به سراغ او نرفته اسـت  
سـالــمــنــد بــتــنــهــايــي در يــک مــنــزل             
سکونت داشته که يک جوان اجـاره آن         
منزل را به مالک پـرداخـت مـيـکـرده              

است اما مـالـک ايـن مـنـزل او را از                   
اهـالـي مـحـل       .  خانه بيرون کرده است  

گفته انـد کـه بـا يـک خـودرو بـه ايـن                     
محل آورده شده، او را پياده کرده و از     

زن سـالـمـنـد       .  محـل دور شـده اسـت         
خودش ميگويد من را از منزل بيرون   
کرده اند و خودم با تاکسي بـه ايـنـجـا         

کس و   "  زن سالمند ميگويد .  آمده ام 
کاري ندارم، در زندگيم ازدواج نـکـرده     
ام، هـمـسـر و فـرزنـد نـدارم و پـدر و                      

او مـيـگـويـد تـا          .  مادرم هم مرده اند   
کنون با اتکا به خودم گـذران زنـدگـي         

 .کرده ام
اين نمونه اي از صـدهـا مـورد از           
وضعيت زنـدگـي زنـان سـالـمـنـد  در                 
کردستان عراق است کـه هـيـچـگـونـه            
حمايتي از سوي نهادهـاي حـکـومـت         

. نسبت بـه آنـهـا صـورت نـمـيـگـيـرد                
زنـدگـي پـر از درد و مشـقـت مــردم                  
بويژه زنان، سالمندان و کودکان  فاقـد      
پدر و مادر در شرايطي است که بيش       
از دو دهه است که احـزاب حـاکـم بـر                
کردستان عراق، با چپـاول و دزدي از          
هستي جامعه به ثروتهاي افسـانـه اي      

 .دست يافته اند
 

 آتش زدن يک دختر            
 در لردکان       

بازهم جنايتي ديگر بازهم نـقـض        
حقوق بشر اول ارديبهشت دخـتـري را         
اتــش زده انــد آيــا کســي هســت کــه               
خبرش را نشـر دهـد؟ ايـنـجـا کسـي                 

 ؟...نيست که پيگير شود
اين سوالي بـود از يـک شـهـرونـد               
لـردکـانـي درگـروهـي تـلـگـرامـي کــه                
اينگونـه بـا خـبـري کـوتـاه و بسـيـار                   
دردناک خبر از يک جنايـت داد، خـبـر         
از کشتن يک انسان و خبر از تـوحـش           
مردساالري و جـامـعـه ي ضـد زن و                

رعـنـا   .  پيرو دين و قـوانـيـن اسـالمـي        
خـالـدي دخـتــري بـيـسـت سـالـه و از                   
اهالي لردگان از توابع چهار مـحـال و        
بختياري که در سن پانزده سالگي بـه        

 .اجبار خانواده ازدواج کرد
پنج سال از ازدواجش گذشـت کـه      
هــمــراه يــکــي از مــردهــاي فــامــيــل             
شوهرش فرار کرد تا بلکه آنگونـه کـه       

وقـتـي كە     .  مـيـخـواهـد زنـدگـي کـنـد            
فهميد بار ديگر قرباني افكار پوسيدە    
مــردســاالرانــه  شــدە بــدون در نــظــر              

گرفتن خطري که تهديدش ميکند بـه     
ناچار راه خانه را در پـيـش گـرفـت و                
بعد از برگشت خـودش را بـه نـيـروي               
انتظامي معرفي مـيـکـنـد بـه امـيـد               
آنکه پليس بر حسـب وظـيـفـه اش از               

 .جان وي محافظت کند
امـا آنــهـا بــا گــرفــتـن تــعـهــد از                 
خانوادش او را تحويل خانواده دادنـد         
و در راه بازگشت به خانه دايـي رعـنـا        
متوجه شـد کـه مـيـخـواهـنـد وي را                  
بکشنـد و بـه دادگـاه مـراجـعـه و بـا                    
اصرار خواهان حمايت از وي ميـشـود     
ــجــام رعــنــا را يــک شــب                   کــه ســران

بعد خانـواده اش     بازداشت کرده و روز 
با وثيقه سـي مـيـلـيـونـي وي را آزاد                  
کردند و متاسفانه در سـاعـت چـهـار            
صبح روز آنروز و به همان سبک قـتـل         
هاي حکومتي کـه بـا نـام اعـدام در                
جامعه صورت ميگيرد بـرادر جـانـي        
وي او را با کـابـل بـرق خـفـه کـرده و                     
جنازه اش را بـر روي السـتـيـک يـک                  
ماشين گذاشته و بـا ريـخـتـن بـنـزيـن               
جنازه را به آتش ميکـشـد و بـعـد بـه                 
کـالنـتــري رفـتــه و خــود را مــعـرفــي                

 ميکند
حتما ميدانيد که برادر جاني وي      
بــخــاطــر دفــاع از نــامــوس و شــرف              
خانواده فردا به دليل نبـود شـاکـي از             
زندان آزاد شـده و مـفـتـخـر بـه نشـان                  
افتـخـار حـفـظ آبـرو و شـرف مـردان                  

اما رعـنـا پـنـج سـال            .  طايفه ميگرد 
پيش خفه کردند، رعنا را در کـودکـي     
کشتند پنج سال پيـش آن مـوقـع کـه              
مجبورش کردند با مردي هم آغـوش      

 . شود
 

عفو بين الملل؛ آتنا دائمي،               
مدافع حقوق بشر همچنان در                 

 اعتصاب غذا       
سازمان عفوبين الملـل کـه مـقـر           
آن در لندن است با انتشار گزارشـي از     
اعتصاب غذاي آتـنـا دائـمـي، فـعـال              

ايــن .  حــقــوق بشــر خــبــر داده اســت            
سازمان در گزارش خود ضـمـن ارائـه           
شرحي از داليل اعـتـصـاب و آخـريـن             
شرايط خـانـم دائـمـي بـه نـقـل از وي                   

دســتــگــاه امــنــيــتــي از      ” آورده اســت     
ــزار               خــانــواده ــمــان بــه عــنــوان اب هــاي

شکنجه رواني و ايجاد فضاي خفـقـان       
 آتـنـا      .”در جامعه استفاده ميکنـنـد     

 فروردين در اعتراض بـه  ۱۹ دائمي از  
محکوميت خود و دو خـواهـرش در           

 .اعتصاب غذا به سر مي برد
 

 پ  . د. دو نماينده ه       
 در پارلمان ترکيه به قيد ضمانت                  

  از زندان آزاد شدند             

مـرال  بنا به گزارش منتشر شـده          
دانيش بشـتـاش و نـورسـل آيـدوغـان              
نمايندگان آدانا و دياربکر در پارلمـان        
ترکيه به قيد ضمانت و به شرط عـدم        

  .خروج از کشور از زندان آزاد شدند
دادستان شرناخ نورسل آيـدوغـان        

پ . د. عضويت در گـروه ه     " را به اتهام  
، " تبليغ براي گروه هـاي تـروريسـتـي          " 
ترتيب تظاهـرات  " ، "حمايت از مجرم" 

، " و راهـپـيـمـايـي هــاي غـيـرقـانـونـي                
ايجاد دشمني ميان مردم و تـحـريـک    " 

دســتـگـيـر کـرده و         "  اذهـان عـمـومـي      
 سـال زنـدان بـراي ايـن           ۱۰۳ خواستار  

 . نماينده کرد ترکيه شده است
همچنين مرال دانـيـش بشـتـاش،         

عضويت در گـروه هـاي         " نيز به اتهام    
ــان      " ،    " تـــروريســـتـــي  تـــحـــريـــک اذهـ

تشکيل تـظـاهـرات غـيـر          " ، " عمومي
، تــوســط دادســتــان آگــري          " قــانــونــي 

  ۸   محکوم شناخته شده و درخواست   
 سال حبس بـراي وي شـده       ۲۳ سال تا   

اين دو نماينده بـه حـکـم دادگـاه         .  بود
 ديـاربـکـر از زنـدان آزاد              ۸    و۴ هاي  

شده و روند رسيدگي بـه پـرونـده آنـهـا            
 . ادامه خواهد داشت

 
 شرايط زنان در          
 عربستان سعودي         

 سـالـه     ۲۴ هفته گذشته، يـک زن        
سعودي به نام ديـنـا عـلـي لسـلـومـي               

اش بـگـريـزد و بـه              تالش کرد از خانه   
اش بـه     ه اعضاي خانواد. استراليا برود 

جـايـي کـه او        -مانيل پـرواز کـردنـد          
براي ترانزيت به استراليا در آن تـوقـف     

و او را وادار کردند کـه بـه         -کرده بود 
پـيـش از     .  عربستان سعـودي بـرگـردد      

آن، او در ويــدئــويــي کــه بــا گــوشــي               
موبايل ضبط کرده بود، گفته بود که     

اش او را خـواهـنـد        اگر برگردد خانواده  
  کشت و در آن تـقـاضـاي کـمـک کـرده             

 .بود
ــازي،                 زن ديــگــري بــه نــام آال ان
دانشجوي پزشکي، پس از ايـنـکـه از          
ــه زمــيــن              مســووالن دربــاره زمــان ب
نشستن پـرواز ديـنـا اسـلـومـي سـوال               

بـه دنـبـال ايــن        .  کـرد، بـازداشـت شـد        
مساله و با آگاه شـدن مـعـتـرضـان از              
طريق توييتر، آنها در فرودگاه تـجـمـع      

 .کردند
و باالخره ايـن هـفـتـه، يـک فـعـال                
حقوق زنان به نام مريم الکتيبي، پـس   
از تــرک خــانــه پــدري بــراي زنــدگــي               

اي در ريــاض           مــجــردي در خــانــه         
فـعـاالن مـدنـي اخـبـار           .  دستگير شـد  

ــه ســرعــت در                      ــه او را ب ــوط ب مــرب
 .هاي اجتماعي پخش کردند شبکه

اين سه مورد بـخـشـي از کـارزار             
زنان سعودي است که بـا اسـتـفـاده از            

هاي موبايل، استفاده از فـيـس        گوشي
بوک براي دعوت به تجمع خيابانـي و          

هاي توييتري با کننـتـرل مـردان          پست
 .کنند شان مبارزه مي بر زندگي

بنقل از صفحه فـيـسـبـوک راديـو            
 زمانه
 

اعتراض به قانون تجاوز جنسي                  
 لباس عروس       ' دار زدن     ' در لبنان با         

معترضان به قانون فعلـي لـبـنـان          
که متجاوزان جنـسـي را در صـورت             

کـنـد،      ازدواج با قرباني مجازات نمـي     
هــاي عــروس از         بــا آويــخــتــن لــبــاس     

هــاي کــنــار ســاحــل بــيــروت،              نــخــل
  .خواستار برچيدن اين قانون شدند

در اين حرکت اعـتـراضـي حـدود           
 لباس عروس در محل پياده روي ۳۰ 

کنار ساحل در بيروت آويخته شـد تـا           
نظر رهگذاران در اين منطقه پر رفـت       

ــد                       ــن ــب ک ــل ــه خــود ج .  و آمــد را ب
معترضان به قانون فعلي در تالـشـنـد          
تا پارلمان لبنان را متقاعد کننـد کـه        
در جلسه ماه آينده خود قانون فـعـلـي         

هـمـزمـان وزيـر زنـان ايـن               .را برچيند 
کشور هم ايـن قـانـون را مـتـعـلـق بـه                  

 .دانسته است" عصر حجر"
عاليه عواضه، هنرمند لـبـنـانـي         
که با اين کـمـپـيـن هـمـراه شـده اسـت                  

 روز دارد و در هـر    ۳۱ يک ماه : "گفته
روز آن يک زن که مـورد تـجـاوز قـرار               

شـود بـه عـقــد           گـرفـتـه مـجـبـور مـي           
 ".متجاوز خود در آيد

اليحه پيشنهادي براي برچيـدن و       
 ۵۲۲ اصــالح قــانــون کــه بــه مــاده              

شهرت دارد، سال گذشته به پـارلـمـان          
لبنان ارائه شد و مـاه فـوريـه گـذشـتـه            

 .بررسي شد
معتـرضـان امـيـدوارنـد اعضـاي            

 مه به لـغـو     ۱۵ پارلمان در راي گيري    
  . روي خوش نشان دهند۵۲۲ ماده 

-طــراحــي ايــن حــرکــت هــنــري           
اعتراضي در پاريس و توسط ميريلـه        
هونيـن، هـنـرمـنـد لـبـنـانـي صـورت                 

 .گرفته است
دسامبر گذشـتـه هـم گـروهـي از              

هاي عروسي که از    معترضان با لباس 
باندهاي پانسمان سفيـد دوخـتـه شـده          
بود حرکت اعـتـراضـي مشـابـهـي را               

  * .ترتيب داده بودند

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                     

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           
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 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،                               
 بدون اميد سوسياليسم                     

  سوسياليسم         " خطر   " و بدون        
 .  منجالبي بيش نخواهد بود                    

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

اخيرا محفلي اعـالم کـرده انـد           
ــد              ــد دارنـ ــه قصـ ــزب      " کـ ــک حـ يـ

بسـازنـد   "  کمونيستي کارگري جديد 
که با احزاب تاکنوني کـمـونـيـسـت           

. کــارگــري مــتــفــاوت خــواهــد بــود        
درهمين رابطه يـکـي از مـدافـعـان              

بـنـام کـامـران       "  ايـن حـزب    " ساختن  
پايدار در نوشته اي تحـت عـنـوان،           

ــايــي يــک حــزب             "  ــرپ مــلــزومــات ب
، نه به " کمونيستي و کارگري جديد   

ــک حــزب               مــلــزومــات ســاخــتــن ي
کمونيستي کارگري جديد بلکـه بـه        
ملـزومـات نـفـرت پـراکـنـي عـلـيـه                 
کمونيستها با کلماتي مثل، سـيـاه       
و ارتجاعي خواندن آنان ملـزومـات     
راه اندازي اين محـفـل را تـوضـيـح             

 . داده است
مقدمه نوشته کامران پـايـدار،       
تامين ملزومات راه اندازي چـنـيـن      
حـزبـي را نـه در تـعـرض بـه نـظــام                    
سـرمـايـه داري، نـه در تـعـرض بــه                 
توحش اسالمي حاکم بر ايران و نـه       
توضيح دورنماي سـيـاسـي، بـلـکـه            
پريدن به احزاب تاکنوني کمونيسـم    
کارگري و بـا عـبـارات و ادبـيـاتـي              

کــارنـامـه سـيـاه جـريـانــات           " چـون،    
ورشــکــســتــه مــوجــود و مــدعــي             

، تـوضـيـح داده        " کمونيسم کارگري 
غـــرض ورزي هـــاي        .  شـــده اســـت   

شخصي عليه دوستـان سـابـق شـان           
پالتفرم راه اندازي اين محفل نفرت    

اين جمع با ايـن رويـکـرد نـه           . است
تنها به آرمان کمونيـسـم و احـزاب           
کمونيسـتـي لـطـمـه مـيـزنـد بـلـکـه                  
خودشان را هم در برابر کسـانـيـکـه            
ــان را مــي شــنــاســنــد خــراب                    آن

 . ميکنند
جاي اميدواري ميبود اگر ايـن      

جمع دنبال انجام کارهاي مثبـت و         
مـتـشـکـل رو بـه جـامـعـه قـدم بــر                    
ميداشـت امـا از نـوشـتـه کـامـران                
پايدار و نوشته هايي از ايـن دسـت          

دوستـانـش پـيـدا اسـت کـه              توسط  
آنها با اينچنـيـن افـق و رويـکـردي             
عليه احزاب کمونـيـسـت کـارگـري،         

. کار مفيدي انجـام نـخـواهـنـد داد           
از  بديهي است که ايجاد مـحـفـلـي        

موضع راست بيشتريـن حـملـه اش           
به کمونيسم کارگري دور از انتظـار      

اينها فعـال در اوايـل و در           .  نيست
اوج نفرت پراکني بسر ميبرند و تا       
مدتي اين کـار را ادامـه خـواهـنـد               

 .داد
اما کمتـريـن انـتـظـار از افـراد               
اين محفل اين بود کـه هـرکـدام در           
زمــيــنــه اي بــعــنــوان مــخــالــفــيــن            
جمهوري اسالمي آدم هاي مفـيـدي      
باشند، بـه اعـتـراضـي در جـامـعـه               
کمک کنـنـد، نـقـش مـثـبـتـي ايـفـا                   

اگر کمترين انتظار از آنـان      . نمايند
ايـن مـي بـود، احسـاس حـاکـم بــر                 

. ادبياتشان نفرت پراکني نمي بـود      
با فحاشي حتي يک مـحـفـل ادامـه            
کار عليه حکومت را هم نـمـيـتـوان         

بــا ايــن رويــکــرد و          .  درســت کــرد   
ادبياتي که شروع کرده اند چند ماه 
فحاشي و نفرت پراکني ميکنند و      
بعد سرخورده تر از قبل هر کدام بـه   

آخر وعـاقـبـت    .  سويي خواهند رفت 
ظاهر شدن يک مـحـفـل از مـوضـع             

 .راست همين خواهد بود
الفباي ملزومات سـاخـتـن يـک         
تشکل جدي سـيـاسـي چـپ يـعـنـي               
تحليل و بررسي اوضـاع سـيـاسـي،           
معطوف شدن به جنبش کارگـري و      
ديـگـر جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي در                  
ــررســي و نشــان دادن                جــامــعــه، ب
قابليـتـهـاي ايـن جـنـبـشـهـا، ديـدن                 
اعتراضات هـر روز و هـر سـاعـت               
کـارگـران در خــيـابــانـهــا و مـراکــز               
کارگري، جهت دادن افق روشـن بـه        

جنبشي که خود را بـه آن مـتـعـلـق              
مــيــدانــنــد، دســت نشــان کــردن                
سياستها، تاکتيک و سـبـک کـار و            
بـاالخـره ارائـه بـرنـامـه و پـالتـفــرم                 
روشـــــن بـــــراي پـــــاســـــخ دادن                  

تحوالت، سياسي، طـبـقـاتـي و          به  
 . اجتماعي در جامعه است

بايد به ايـن مـحـفـل گـفـت کـه                
تفاوتها را نـمـيـتـوان بـا ادعـاهـاي               
پــرخــاشــگــرايــانــه عــلــيــه ايــن و آن           

البته خودشان گفته . بکرسي نشاند 
اند قرار است مـتـفـاوت بـاشـنـد و                
مــتــاســفــانــه ادبــيــات آنــهــا نشــان           

. ميدهد که خيلي متفاوت هستنـد   
نشان دادن تفاوتـهـايـي کـه در ايـن             
دست از نوشـتـه هـا تـحـت عـنـوان                

ابــراز "  مـلـزومـات سـاخـتـن حـزب           " 
ميشوند، بي گمان چنين تشـکـلـي          
به دنيا نيامده از دنيا خواهد رفـت      

حـالـت بـعـنـوان        "  بـهـتـريـن    " و يا در    
پديده اي ناسالم پا به عرصه وجـود      

 .خواهد گذاشت
ــئـــوال مـــن از                  در پـــايـــان سـ
کسانيکه پشت سر اين محفل قـرار   
گرفتـه انـد ايـن اسـت کـه آيـا ايـن                     
ادبيات شما است؟ اين مشخصـات    
جمع و محفل شـمـا اسـت؟ بـا ايـن               
مشخصات و با ايـن ادبـيـات قـرار            
اسـت بــه کــجــا بــرويــد؟ گــام بــعــد              
محفل شما در فحـاشـي و سـيـاه و              
ارتـــجــــاعــــي خــــوانــــدن احــــزاب           
 کمونيست کارگري چه خواهد بود؟

توصيه مـن بـه ايـن جـمـع ايـن                
است که بـه يـک مـبـارزه سـيـاسـي                  
سالم عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي و                
نظام حاکم دست بـزنـنـد و مـعـرف              
ادبـــيـــاتـــي انســـانـــي بـــاشـــنـــد و             
استانداردهاي سـيـاسـي را پـايـيـن              

 . نياورند
 

  ۲۰۱۷  آوريل ۲۱ 
 ۹۶  ارديبهشت  ۱ 

 
  

 
 

 :شعر يعني
 طغيان دل عاشق،

 شعر يعني گريه دل تنها،
 در لحظه هاي گريز از زندگي

 گريز از نامهرباني ها و
 تن دادن به تنهايي

 :شعر يعني
 رنج و درد تنيده در جسم و روح آدمي

 آهنگ يک فرياد/ شعر، منم
 باران عاطفه ها به سرعت نور

 گم شدن در ميان دردهاي پنهان
 :شعر يعني

 روح عاصي و عصيان
 اسب وحشي گريزان ازاهلي شدن

 و با جنگي تازه،
 در نبرد نهايي براي رهايي

 شعر، منم، آهنگ يک فرياد
 آخرين شعله آتش در جان ستمگر

 آخرين خنجر در دل مرتجعين
 و آخرين آتشفشان براي رهايي

 روح رها شده و آزاد
 عشق گم شده و درد

 در گذر از دشتهاي وسيع
 براي رسيدن به باغهاي رويايي

 
**** **** 

 
 شعر همچو رودخانه از زبان من و تو جاريست،

 شايد از زبان دخترکي دل سوخته و بيمار در شبهاي تنهايي،
 .چرا که شعر زندگي است

 قصه تلخ تنهايي ست
 روياهاي زيبا توست و

 شکستهاي پي در پي من،
 !در زندگيست

 شعر، اشک هاي زن همسايه و،
 يا جواني معترض برچوبه دار

 شعر، سرود رهايي ست
 و آهنگ زيبايي براي تسکين درد

 براي فرار از درد،
 شعر منم ، شاعر تويي

 !يا شايد زن همسايه
 !!!!!!!!!!!.براي بيان نابرابرها

 
 

 شمي صلواتي
 

  !ساختن حزب يا راه اندازي محفل نفرت؟ شعر يعني        
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           


